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sterke dijken
             schoon water

Waterschap Rivierenland 
zorgt voor veilige dijken 
langs de grote rivieren. 
Hierdoor kunnen mensen 
achter de dijk veilig wonen, 
werken en recreëren. Langs 
de stad Tiel maken we de 
dijk sterker en hoger. Dan 
is deze voor de toekomst 
voldoende veilig. Project 
Stad Tiel loopt van het 
Amsterdam-Rijnkanaal tot 
en met het Inundatiekanaal. 
We verwachten in de zomer 
van 2022 te beginnen met 
de voorbereiding van de 
uitvoering.

Ontwerp is klaar
Op 26 november 2021 heeft Waterschap 
Rivierenland het projectplan Waterwet 
vastgesteld. Het afgelopen jaar heeft 
het waterschap gewerkt aan het 
ontwerp van de nieuwe dijk. Dit is 
verwerkt in het projectplan Waterwet. 
Hierin staat wát we precies gaan 
doen. Iedereen kon op dit plan met 
het bijbehorend Milieueffectrapport, 

de bestemmingsplannen en de 
hoofdvergunningen reageren (zienswijze 
indienen). Er zijn 4 zienswijzen ingediend 
bij provincie Gelderland, die dit proces 
coördineert. De indieners hebben van 
de provincie een antwoord ontvangen. 
De provincie legt de stukken in februari-
maart nogmaals ter inzage, daarna zijn ze 
definitief. 

Rentmeesters op pad
Het waterschap huurt deskundigen in om 
met eigenaren tot overeenstemming te 
komen om grond te kopen of tijdelijk te 
gebruiken. Deze deskundigen noemen 
we rentmeesters. Het gaat dan om grond 
voor de nieuwe dijk. Maar ook om grond 

die nodig is om de werkzaamheden 
uit te kunnen voeren (werkstroken). 
De rentmeesters zijn in december 2021 
gestart. In het voorjaar verwachten we 
met iedereen goede afspraken te maken.

Op zoek naar een aannemer
In de zomer van 2022 willen we starten 
met de uitvoering. Daarom zijn we 
nu al op zoek naar een aannemer. De 
afgelopen maanden heeft een aantal 
aannemers zich aangemeld om een 
aanbieding te mogen doen. Vanaf 7 
januari kunnen de aannemers zich 
inschrijven voor het werk. Dat gaat via 
verschillende informatierondes. Tenslotte 
beoordelen we de aanbiedingen. Dan 

rolt naar verwachting begin mei de 
winnende aannemer (of combinatie van 
aannemers) uit de bus. Die begint dan 
na de bouwvak met de voorbereidingen 
voor de uitvoering, zoals het kappen 
van bomen. Ook maakt de aannemer in 
overleg met de gemeente een plan voor 
de toegankelijkheid van de dijk. En hij 
bespreekt met de bewoners de op- en 
afritten naar de dijk.
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Meer informatie 
en contact
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. We houden 
u daarnaast graag via de website op de 
hoogte van de ontwikkelingen over dit 
project. De nieuwsbrief komt zo’n twee 
keer per jaar uit. Wilt u de volgende 
nieuwsbrief liever per e-mail 
ontvangen dan op papier? Stuur dan 
een mail aan StadTiel@wsrl.nl. Als u 
zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief 
kunt u ons een mail sturen of bellen.

Meer informatie over het project vindt 
u op www.wsrl.nl/StadTiel.
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de omgevingsmanager Rob 
Korfage. U kunt hem bellen of een 
e-mail sturen:
telefoon 06 52 68 13 94,
e-mail rob.korfage@tauw.com. 

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

Volg ons 
 @wsrivierenland 
 Waterschap Rivierenland
 @waterschaprivierenland

Samenwerking bij 
bescherming tegen 
overstromingen
De dijkversterking Stad Tiel is onderdeel van het 
Hoogwater beschermings programma (HWBP). 
Het Rijk en de waterschappen werken samen aan 
de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds 
de Deltawerken. Dat is nodig om Nederland te 
beschermen tegen overstromingen.

Nieuwe 
gezichten
De afgelopen jaren heeft het water
schap nauw samengewerkt met de 
ingenieurs bureaus TAUW en Iv-Infra. 
Deze partijen hebben ook veel ervaring 
met de uitvoering van dit soort grote 
infrastructurele werken. Daarom 
hebben we één gezamenlijk team 
gemaakt voor de uitvoering van de 

dijkversterking. Nieuwe gezichten voor 
de omgeving zijn Hans van Kooten 
als operationeel projectmanager en 
Rob Korfage, de nieuwe omgevings
manager. Zij zullen het meest contact 
met de aannemer hebben. Rob is ook 
contactpersoon voor alle bewoners. 

H A N S VA N K O O T E N R O B K O R FA G E

Planning

Voorjaar 2022

• Provincie Gelderland legt het project plan Waterwet 
opnieuw ter inzage

• Informatierondes voor de aannemers
• Projectplan Waterwet definitief (onherroepelijk)

Zomer 2022 Aannemer start met voorbereidingen

2023 Het hele jaar is het werk in volle gang

Zomer 2024 Uitvoering klaar – ‘Dijk veilig’
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